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 چكیده
 

جهت مصارف  یرهقابل ذخ یمنبع ارزشمند جهت رفع کمبود آب و منبع یکشک  یآب خاکستری ب

آب خاکستری  باشد. می یتحائز اهم یرانمانند ا یموضوع برای کشورهای کم بارش ین. ای استخانگ

باغ، شستن  یاری، آب یبهداشت یسفالش تانک سرو یراز مصارف نظ بسیاری توان برای شده را می یهتصف

به  یتاست که امروزه با عنا یآب مسئله مهم یکرد. بازچرخان استفاده رو یادهو پاك کردن پ ینماش

. هدف از این مطالعه طراحی سیستم است یافته یت بیشتریهای مطلوب اهم آب یفیو ک یکاهش کم

خر دانشگاه تبریز جهت تامین بخشی از نیاز آبیاری تصفیه مناسب جهت استفاده از آب خاکستری است

جهت طراحی و مدل سازی سیستم تصفیه   WAVEفضای سبز دانشگاه است. بدین منظور از نرم افزار

مناسب استفاده شد. در نهایت خروجی آب تصفیه شده استاندارد های موجود را ارضا کرده و قابل 

 استفاده برای آبیاری فضای سبز است.

 

 اولترا فیلتراسیون-WAVEنرم افزار - باز چرخانی- -یها: آب خاکستر واژه کلید
 

   

 مقدمه
 

جهت  ییباال یزهانگ یجادمنابع آب ، سبب ا یندر خصوص تام ینگران یشآب و افزا یجهان یابیکم

 دیبه هر حال تاک ، شده است. ییروش های صرفه جو یگرآب به همراه د یهای بازچرخانبه روش یابیدست

. از طرف (D.Bixio et al, 2004)های متمرکز است  ینههای بزرگ بر گز یاسمق و در یبر فاضالب خانگ یشترب

متر  یلیونم 310 در حدود 1۹۹4در سال  یرانا ییو روستا یفاضالب در همه مناطق شهر یدتول یلپتانس یگر،د
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سطح  یشافزا یتجه به رشد جمعبا تو 2021شده است که تا سال  ینیب یشزده شده است و پ ینمكعب تخم

از فاضالب هم  یعسوحجم  ین. ایابد ایشمتر مكعب در سال افز یلیونم ۵۹00فاضالب به  یپوشش شبكه ها یرز

 یرندهپذ یطمح ردوا یناکاف یهبا تصف یاجاذب بدون تصفیه دفع و  یچاه ها یلهبوس یداکنون عمدتا در محل تول

متر مكعب آب را آلوده  1۵-40که هر متر مكعب فاضالب  یتواقع نی(. با توجه به ا1387 ینش،)ب شوند یم

 یبرا  یاقدام ضرور یک ها فاضالب یافتو باز یه، تصفیحدفع صح ی،لزوم توجه به مسئله جمع آور کند می

 کشور است. یحراست از منابع آب

کرده  یداپرواج  یاربس یشرفتهپ یدر کشورها یاهو آب س یفاضالب به دو بخش آب خاکستر جداسازی

بكار  یتوالت و مصارف غیر شرب شهر یفونس یاری،آب ی،شده جهت کشاورز یهتصف یاست و آب خاکستر

از  استفادهآب، عالوه بر کاهش  یرمتعارفمنبع غ یکعنوان  هب ی. استفاده مجدد از آب خاکسترشود میگرفته 

آب  یچرخانباز دهد. یکاهش م رییچشم گ یزانبه م یزرا ن یطشده در مح یهمنابع آب موجود، فاضالب تخل

است. از  یافته یشتریب یتی مطلوب اهمها آب یفیو ک یبه کاهش کم یتاست که امروزه با عنا یمسئله مهم

 یعامل تمام آلودگ یباًو تقر یادز لی)فاضالب توالت( که دارای بار آ یاهعدم اختالط فاضالب س یگرسوی د

از عدم  ینانتمام شده و اطم ینهرا برای کاهش هز یرینظیكان بفاضالب، ام یهفاضالب است، با بق یكروبیم

آب از منابع  یافتباز یزانم یران(در ا13۹2فر و همكاران،)هجران کند میزا را فراهم  یماریب هاییآلودگ یوعش

قبرس و امارات  یل،اسرائ یت،کو یدر کشورها یزانم ینکه ا ی، در حالباشد میدرصد 2حدود  یرناپذ یدتجد

 یروش ها یآب خاکستر یه. تصف(Metcalf and Eddy, 2003) درصد گزارش شده است 1۵-10از  شتریب

فاضالب و حذف زائدات از  یهراندمان تصف یمیایی،و ش یزیكیف یها دارد اما با استفاده  از ادغام روش یگوناگون

کامالً جهت استفاده در  یه،تصف یندپس از خروج از فرا شده یهکه فاضالب تصف یبه شكل رود، یباال م یارآن بس

 (.De Sanctisa et al, 2016) مناسب است یکشاورز

 یفضا یاریآب یدارد. برا یاریبه آب یادیز یازمند است که نبهره یسبز گسترده ا یاز فضا یزتبر دانشگاه

به  یازل که ناست که آب قنات ها در فصول سرد سا یدر حال ینا ،شود میسبز دانشگاه از آب قنات ها استفاده 

آب قنات ها از  ینهمچن شود می ارجشده و از دسترس خ یتبه خارج دانشگاه هدا باشد میسبز ن یفضا یاریآب

 یاستفاده گردد و برا یمناسب در مصارف بهداشت یهپس از تصف توان میبرخوردار است که  یمناسب یفیتک

راستا ابتدا با توجه  یناستفاده نمود. در ا مختلف دانشگاه یقسمت ها یخاکستر یها آبسبز از  یفضا یاریآب

استخر دانشگاه متشكل از پس آب  یدانشگاه آب خاکستر رموجود د یطشرا ینهمچن  یفیتو ک یتبه کم

 یاریبآاستفاده  یبرا یشترب یقسمت ها و دب یربهتر نسبت به سا یفیتک یلاستخر به دل یزدوش ها و سر ر

مورد  یآب خاکستر یفیک یشاتزماآپژوهش پس از انجام  یندر ا شد. در نظر گرفته یهسبز پس از تصف یفضا

 WAVEموجود  به کمک نرم افزار  یمناسب با در نظر گرفتن استاندارد ها یهتصف یستمس ینظر اقدام به طراح

شده مورد قبول  یطراح یستمس ییموجود کارا یبا استاندارد ها یآب خروج یسهبا مقا یتدر نها ،ه استشد

 است.
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 ها مواد و روش

 

 محل مطالعه

، 1328های کشور است که در سال  ترین دانشگاه دانشگاه تبریز دومین دانشگاه قدیمی و یكی از بزرگ

هكتار تأسیس شد. این دانشگاه در ناحیه  27۵ای یكپارچه، با سطحی معادل  محوطه این دانشگاه در منطقه

پژوهشكده و گروه پژوهشی،  10دانشكده،  21این دانشگاه بیش از حاضر  شرقی تبریز قرارگرفته است. در حال

نفر پرسنل اداری دارد. مساحت فضای سبز و  1000دانشجو،  24000علمی،  عضو هیئت 800قطب علمی،  ۵

 .باشد هكتار، می ۹.2هزار اصله، مساحت چمن به  63هكتار، تعداد درختان به  87.6درختكاری دانشگاه به 

 باشد که مصب آنها در داخل محوطه دانشگاه واقع شده است. دارای دو قنات میدانشگاه تبریز 

 آب خاکستری

های تولید شده بجز فاضالب توالت را آب خاکستری گویند که به دو دسته آب خاکستری  همه فاضالب

 .شود میروشن و آب خاکستری تیره تقسیم 

 آب خاکستری روشن

باشد که در مقایسه با فاضالب، میزان  دستشویی می آب خاکستری روشن شامل آب حمام، دوش و

آالینده های کمتری دارد. آالینده های شیمیایی معمول موجود در آب خاکستری روشن شامل صابون، شامپو، 

 های ناشی از شستشوی. همچنین شامل میكروارگانیزمشود میرنگ مو، خمیر دندان و شوینده های مختلف 

 .(Allen,2010) باشد تری و ویروس( میبدن و لباس )همراه با باک

 آب خاکستری تیره

آب خاکستری تیره که شامل آب خاکستری روشن به همراه فاضالب ناشی از آشپزخانه، ماشین های 

باشد که وجود ذرات غذا، روغن، چربی و شوینده ها سبب  های شامل مواد غذایی میظرفشویی و سینک

 .(Kaur,2010) های بیماریزا خواهد شد افزایش بار آلودگی و میكروارگانیزم

سیلیسی، آنتراسیت وگارنت است. فیلترهای  های شامل موادی مانند ماس فیلتر شنی: فیلترهای دانه

 .(Morenski, 1992)دهند  کاهش می 3ورودی را به مقدار  Silt Density Indexای در بهترین شرایط  دانه

 اولترافیلتراسیون

میالدی در ابعاد آزمایشگاهی موردمطالعه قرار گرفت. ولی  1۹07ون در سال غشاهای اولترافیلتراسی

درواقع هدف از تولید این نوع از غشاها، دستیابی به تولید غشاهای اسمز معكوس با شار باالبود. اولین 

وسعه عنوان مشتقی از ت توسط میلیپور و آمیكون به 1۹60های تجاری غشاهای اولترافیلتراسیون در سال  نمونه

نیز از الیاف توبالر  1۹80پیكربندی غشاهای اولترافیلتراسیون از اواخر دهه  غشاهای اسمز معكوس معرفی شد.

 (.Wang et al 2011)های هالوفایبر، مارپیچی و مویرگی تغییر پیدا کرد به ماژول
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ا در حدود های آنه اولترافیلتراسیون همانند غشاهای میكروفیلتراسیون هستند. اما اندازۀ حفره

03/0m اولترافیلتراسیون بین نانوفیلتراسیون شود میتخلخل باعث کارایی باالی این فیلتر  هاست. این انداز .

 حذف را بزرگتر و میكرون 30/0 اندازۀ با و میكروفیلتراسیون در طیف فیلتراسیون قرار دارد و مواد محلول

 کنند. می

سیون برخالف غشای اسمز معكوس فشار اسمزی چندانی ایجاد لترافیلتراودر دو طرف غشای ا

باشد که اجازه عبور میكرو ذرات )با وزن مولكولی  لترافیلتراسیون میو، دلیل این امر اندازه حفرات اشود مین

های بزرگ،  عنوان حائلی برای جداسازی موکول دهد. غشاهای اولترافیلتراسیون عمالً به ( می300کمتر از 

گری  از ذراتی با وزن مولكولی کمتر است. انتخاب 10000ها با وزن مولكولی باالی  کلوئیدها و حل شونده

شده در فرآیند فیلتراسیون، غشاهای واقعاً متخلخل  غشاهای استفاده راسیون بر اساسهای اولترافیلت سیستم

هستند و جداسازی یک فرآیند فیزیكی است که نیاز به فشار باال برای عبور سیال از طریق فیلتر دارد. آب و 

تر یا مشتقات اجازه  های بزرگ کنند و به مولكول سایر مواد شیمیایی کم مولكولی از طریق منافذ غشا عبور می

که ذرات مایع  آمیز معموالً هنگامی شوند. عملكرد جداسازی اولترافیلتراسیون موفقیت عبور داده نمی

حال، مكانیزم  آید. بااین منافذ غشا حفظ شود، به دست می  تر از اندازه امولسیونی گسسته و پایدار روغن، بزرگ

 مورد  های حالل و حل شونده نها اختالف اندازه بین مولكولت جداسازی روغن و آب در اولترافیلتراسیون نه

 (.Wang et al 2011)شود های بار جذب و سطح غشاء را شامل می بررسی، بلكه ویژگی

 WAVE افزار نرم

سازی یک ابزار با  باشد. این برنامه مدل می DOWمحصول جدید و کاربردی  شرکت  WAVE افزار نرم

 یونی( را مبادله رزین و معكوس اسمز پیشرو)اولترافیلتراسیون، تكنولوژی سه که ( است3in1) آوری سه فن

تصفیه  های سیستم عملكرد سازی شبیه و طراحی برای WAVE افزار کند نرم می متصل جامع پلتفرم به یک

 وردم  (IXR)و رزین تبادل یونی (RO)، اسمز معكوس (UF)های اولترافیلتراسیون  آب با استفاده از تكنولوژی

آوری برای دستیابی به کیفیت آب موردنظر  گیرد. تصفیه آب اغلب نیازمند به بیش از یک فن استفاده قرار می

های  های با تكنولوژی سازی سیستم آب، بهینه  برای یک هدف خاص دارد. ابزارهای طراحی فنّاوری تصفیه

افزار سه  ممكن است دشوار باشد. این نرماطمینان و با کمترین هزینه  طور قابل  چندگانه برای تولید آب به

فنّاوری پیشرو در صنعت )اولترافیلتراسیون، اسمز معكوس و مبادله یونی( را به یک ابزار جامع با استفاده از 

نهایت به کاهش زمان  کند. این فرآیند طراحی با چند تكنولوژی را ساده کرده و در یک رابط مشترك متصل می

 کند. ه آب کمک میهای تصفی طراحی سیستم

 BODباشد دارای مواد معلق زیادی و  با توجه به آزمایشات کیفی آب مورد نظر آب خاکستری روشن می

لیتر در ثانیه به  ۵ با ظرفیت باشد. از این رو برای تصفیه یک سیستم تصفیه اولترا فیلتر و کلیفرم پایین می

ر شنی برای جلوگیری از دوره های شستشوی طراحی شد، که یک پیش تصفیه فیلت WAVEافزار کمک نرم

 مكرر و به تبع آن کاهش عمر غشاء برای آن در نظر گرفته شد.
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استفاده شده است شماتیک طراحی سیستم  SFD-2880فیلتر اولترا فیلتر  6 در این سیستم تصفیه از

شده  نشان داده 1 لنوع، تعداد و نحوه آرایش فیلترها، همچنین مشخصات و جزئیات سیستم در شكتصفیه و 

 است.

 
 سیستم اولترافیلتراسیون آب خاکستری -1شكل 

 

   

 نتایج و بحث
 

 قناتآب  یفیک های شیآزما

 های استخر دانشگاه از پساب خروجی دوش متخصصان یهمكار با ابتدا ی،فیک های شیآزما انجام یبرا

دانشگاه  طیبهداشت و مح هدانشكد شگاهیمتخصصان آزما یبا همكار ها شی. سپس آزماشد یبردار نمونه

 شدهاشاره  1 آن در جدول جیصورت گرفت که به نتا زیدانشگاه تبر یمرکز گاهشیو آزما زیتبر یپزشك علوم

 است.

 

 آنالیز کیفی نمونه پساب خاکستری -1جدول 

 واحد مقدار در نمونه پارامتر ردیف

1 pH 5/7  

 7/504 mg/l (TDS) کل مواد جامد محلول 2

 NTU 8/3 کدورت 3

 9 mg/l (TSS) کل مواد جامد معلق 4

 mg/l 7/53 کلرور ۵

 mg/l 51/79 سولفات 6

 mg/l 8/45 سدیم 7
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 ت آب خروجی از اولترافیلتراسیونیو کیف WAVE افزارنتایج خروجی نرم -2جدول 

Stream 1 Stream Name 

Waste Water (15.0 - 35.0°C) Water Type 

Expected UF Product Water Quality Feed  

25.0 25.0 Temperature                            (°C) 

≤0.1 3.8 Turbidity                                 (NTU) 

- 9.0 TSS                                         (mg/L) 

1.8 2.0 (mg/L TOC)                      Organics (TOC) 

≤ 2.5 2.0 SDI15 

484 472 TDS                                         (mg/L) 

6.7 6.7 pH 

که گویای کیفیت باالی  TSSو  NTUکاهش چشم گیر  و 2 در نهایت با توجه به نتایج خروجی در جدول

ین پژوهش سعی . در اکند میفضای سبز را ارضا  ، که استاندارد های موجود در آبیاریباشد میآب حاصله 

 مورد تصفیه یشپرسد هر چقدر می گردید با سیستم اقتصادی و کاربردی به کیفیتی مطلوب دست یافت.به نظر

 یرتأث یه،تصف یستم اصلیعمر س یشافزا ینهمچن یدی،آب تول یتو کم یفیتاستفاده شود، در ک یاعتمادتر

این رو پیش تصفیه فیلتر شنی در نظر گرفته از  .شود میآب  یدتول های ینهدارد که موجب کاهش هز یفراوان

 شده است.

   
 

 نتیجه گیری
 

 منابع جدید و غیر متعارف تامیناستفاده از با توجه به بحران آب در جهان به ویژه در کشور ما ایران، 

ی غیر ها آبچرخانی . بازرسدری ضروری به نظر میی موجود امها آبجهت کاهش بهره برداری از منابع  آب

متعارف بخصوص آب خاکستری به دلیل عدم نیاز به تصفیه پیچیده و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفته 

های آب کشور را تامین نموده و موجب کاهش مصرف تواند بخشی از نیاز میی خاکستری ها آباست. تصفیه 

 .شود می ها فاضالبب شیرین گردد. از سوی دیگر تصفیه آب خاکستری موجب کاهش حجم آ

هدف از این تحقیق تامین قسمتی از آب مورد نیاز جهت آبیااری فضاای سابز باه وسایله تصافیه آب       

یفی آب مورد نظار انجاام شاد و ساپس باا      ک، در این راستا ابتدا آزمایشات باشد میخاکستری استخر دانشگاه 

احی گردید. باا توجاه   های موجود طرفیه با در نظر گرفتن استانداردسیستم مناسب تص WAVE افزارکمک نرم

از  تاوان  مای  ،خوری و ... تشاكیل شاده اسات   هاا، غاذا  ابگاهوهای زیادی مانند خبه این که دانشگاه از مجموعه

 ها نیز استفاده نمود.ی خاکستری این مجموعهها آب
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